KÉRELEM
Tárgy: kérelem ,egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál
rövidebb idő alatt való teljesítésére, és az azt megelőző szintfelmérőre
tanuló neve és

anyja születési

osztálya:

neve:

születési hely, idő:

a tanuló oktatási
azonosító száma:

Kérjük, a tantárgyak mellé írja be, melyik évfolyam O S Z T Á L Y O Z Ó vizsgáját kérelmezi
anyanyelv

fizika

magyar irodalom

biológia

matematika

kémia

idegen nyelv ________

földrajz

történelem

informatika

etika

művészetek

FIGYELEM! Tanulmányi idő rövidítése céljából szervezett osztályozó vizsgán csak az vehet részt, aki a jelentkezését a tanév rendjében
meghatározott időpontig beadja, és aki a beszámoló időszakban szervezett szintfelmérő beszámolón részt vesz, és ott sikeresen teljesít!

Tisztelt Intézményvezető!
Kérem, engedélyezze számomra a megadott tantárgyakból az osztályozó vizsga letételét a következő
vizsgaidőszakban.
Indoklás:.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Budapest, ..................................................

a kérelmező tanuló aláírása

szülő/gondviselő aláírása
/kiskorú esetén/
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NYILATKOZAT
Tárgy: nyilatkozat az előrehozott osztályozó vizsga és a feltételként meghatározott szintfelmérő
szabályainak tudomásul vételéről
Alulírott …………………………………. (szül. hely.:……………… szül. idő:……………….. anyja
neve:……………………..) nyilatkozom, hogy elolvastam, megértettem és magamra nézve kötelezőnek
ismerem el a következőket:
Az osztályozó vizsgát (egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál
rövidebb idő alatt való teljesítés) kérelmező jelentkező egyúttal a szintfelmérőn való részvételt is kérelmezi, és azon
köteles megjelenni! Távolmaradás esetén hivatalos igazolást fogadunk csak el !
Az osztályozó vizsga engedélyezése esetén a jelentkező számára A SZINTFELMÉRŐ ALÓLI MENTESSÉG NEM ADHATÓ,
A SZINTFELMÉRŐ NEM ISMÉTELHETŐ, NEM JAVÍTHATÓ ÉS NEM PÓTOLHATÓ. A SZINTFELMÉRŐN AZ ADOTT
ÉVFOLYAM TELJES KÖVETELMÉNYE SZÁMON KÉRHETŐ.
Sikeres teljesítés esetén a tanuló jogosulttá válik arra, hogy részt vegyen az osztályozó vizsgá(ko)n. Amennyiben a
jelentkező egynél több tantárgyból elégtelen érdemjegyet szerez a szintfelmérőn, az osztályozó vizsgán nem vehet
részt. A szintfelmérőn legfeljebb egy tantárgyból elégtelen érdemjegyet szerzett vizsgázó az osztályozó vizsgá(ko)n
részt vehet, amennyiben a többi tantárgyból legalább közepes (3) érdemjegyet szerzett.
Amennyiben a jelentkező egynél több tantárgyból elégtelen érdemjegyet szerez, tanulmányait eredeti évfolyamán
folytathatja.
Tehát, a szintfelmérőn az egy darab elégtelen osztályzat mellett, a többi vizsgatárgyból minimum közepes (3)
érdemjegyet kell elérnie a tanulónak ahhoz, hogy a szintvizsgája elfogadható legyen és jogosulttá válhasson az
osztályozó vizsgára. A szintfelmérőt az esti munkarend első beszámoló időszakára meghatározott rendben és
időben lehet letenni.
Az osztályozó vizsga nem ismételhető, tehát a vizsgán megszerzett osztályzat kerül be az adott évfolyamról kiállított
bizonyítványba. Nem lehet „nem kérni” a jegyet, és nem lehet azonos időszakban javítani a vizsgán kapott
elégtelentől eltérő osztályzatot.
A kérelemre engedélyezett osztályozó vizsgától visszalépni nem lehet, a távolmaradás vagy a vizsga engedély
nélküli megszakítása azzal a következménnyel jár, hogy a vizsgajelentkezése vizsgáira elégtelen osztályzatot kap,
ez kerül a bizonyítványába.
Amennyiben a tanuló legfeljebb három tantárgyból elégtelen érdemjegyet szerez – akár vizsgaeredményként, akár
távolmaradása miatt – az augusztusi javítóvizsga időszakban tehet javítóvizsgát. Amennyiben a tanuló több mint
három tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot – akár vizsgaeredményként, akár távolmaradása miatt –, a
tanulmányait csak évfolyamismétléssel folytathatja.
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Ha valaki fel nem róható okból elkésik, vagy távol marad a vizsgától, akkor – amennyiben ennek feltételei
megteremthetők – pótló vizsgát tehet a kijelölt vizsganapon az aktuális vizsgaidőszakban, vagy egy következő
vizsgaidőszakban. A pótló vizsga csak hitelt érdemlő igazolás benyújtása mellett kérelmezhető.
További szabályokról a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletből tájékozódhat.
Aláírásommal nyilatkozom, hogy az osztályozó vizsga vizsgaidőszakáról, feltételeiről tájékozódtam, a szabályokat
megértettem, tudomásul veszem. .
Budapest, ..................................................

a nyilatkozó tanuló aláírása

szülő/gondviselő aláírása
/kiskorú esetén/
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